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  : مقدمه

 LCD و نمایش بر روي  AVRمتر دیجیتال توسط میکروکنترلر  این پروژه با عنوان طراحی و ساخت مولتی

 LCDو نمایش آن بر روي   DCو ACگیري مقاومت، ولتاژ و جریان  در طی این پروژه ما به اندازه. است

یک  (ADC)بینیم همان ورودي مبدل آنالوگ به دیجیتال  می LCDایم، خروجی که ما در  پرداخته

چون در این مدار . شود باشد که توسط این واحد دریافت و تبدیل می می AVR (atmega32)میکروکنترلر

. کنیم ها استفاده می هایی براي سوئیچ شدن بین این حالت گیري وجود دارد ما از رله پنج حالت براي اندازه

گیري جریان و ولتاژ محدودیتی ندارد اما براي جلوگیري از آسیب  رسیدن به مدار  براي اندازهمتر  این مولتی

ایم که اگر جریان مدار از حدي باالتر رفت مدار قطع شود و با روشن شدن یک  را طوري طراحی کرده  آن

  .شود دیود نوري، هشداري فوري مبنی بر خطر به کاربر اعالم می
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  :اول صل ف

در این فصل به معرفی ادوات الکترونیکی به کار برده شده که در واقع بخش سخت افزاري این پروژه را 

 lcd،  رلهتشکیل میدهند خواهیم پرداخت که از آن جمله می توان به مقایسه ي میکرو کنترلرها ، 

لرهایی که در ابتداي انجام ابتدا به معرفی انواع میکروکنتر. اشاره نمود... و ، مدارات یکسو کننده کاراکتري

براي انجام این  AVRسی و مطالعه قرار گرفته است می پردازیم ودلیل انتخاب میکروکنترلررپروژه مورد بر

  .پروژه را خواهیم دید

موجود در   ي تحقیقات اولیه پروژه سه خانواده از انواع میکروکنترلرهاي همانطور که در باال ذکر شد در مرحله

سی قرار گرفت تا بهترین گزینه براي انجام این پروژه انتخاب شود البته عالوه بر این سه انواع ررایران مورد ب

ي گسترده قرار گرفته است  که به تازگی مورد استفاده ARMي  دیگر میکروکنترلرها نظیر میکروکنترلرها

واده کامال به موضوع پروژه ي این سه خان اند و دلیل انتخاب و مطالعه نیز موجود و مورد توجه قرار گرفته

ي بسیار کوتاه هر بخش زیر صرفا  هدف از معرفی و مقایسه. ارتباط داشته که در ادامه عنوان خواهد شد

م و واضح است که یا سی این میکروکنترلرها مطالعه و بررسی نمودهربندي مطالبی است که در طول بر جمع

ها تعداد بسیار زیادي منابع به صورت کتب  یک از این خانوادهاستفاده از هر  کارگیري و ي به قطعا براي نحوه

. باشد موجود هست که به سادگی در دسترس همگی می Applocation noteو  Datasheetو مقاالت و 

بندي بسیار کوتاه هریک از این میکروکنترلرها  بنابراین در هریک از این سه بخش زیر به معرفی و جمع

  .میا پرداخته

 : 8051ي               ي خانواده روکنترلهامیک) 1-1
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ي معرفی شده به این عرصه است و جزو   جزو اولین نوع میکروکنترلرها  این خانواده از میکروکنتررها

  ترین کامپایلرها براي این نوع میکروکنترلرها معروف. شود ي امروزي محسوب می  پیشکسوتان میکروکنترلرها

Keil  وFranklin ساز نیازمند هستند و در مقابل  ي این خانواده به نوسان  میکروکنترلرها. باشند می

ابتدا توسط   این میکروکنترلرها. باشند از امکانات کمتري برخوردار می PICو   AVRي    میکروکنترلرها

  هاامکان تولید این نوع میکروکنترلر Intelطراحی، ساخته و عرضه شد اما بعد از مدتی  Intelشرکت بزرگ 

یکی . نیز داده است DALLAS, ATMEL, SIEMENS, PHILIPSهاي دیگري نظیر  را به شرکت

مختلف  هاي بود که مدل  ATMELهایی که به صورت گسترده به تولید این تراشه پرداخت  از شرکت

ورت اگر بخواهیم  به ص. شوند خوبی یافت می  ساخت این شرکت در سراسر جهان و در ایران به میکروکنترلر

هاي  هاي شگرف و سریع در سایر زمینه کلی سیر پیشرفت این نوع میکروکنترلر را در قیاس با پیشرفت

ي انواع  طراحی و ساخت قطعات الکترونیک در نظر بگیریم خواهیم دید که روند رو به رشدي براي ارائه

ارائه  ICي اولین   مثال با مقایسهي وجود ندارد چرا که به عنوان  تر این نوع میکروکنترلرها جدیدتر و متفاوت

که میکروکنترلر  AT89S5Xبه طور مثال  .هاي آن تفاوت چندانی وجود ندارد شده از این دست و آخرین

امکانات . چنانی ندارد پیشرفت آن 8051هاي اولیه  است نسبت به مدل  ATMELجدید ساخت  8051

به عنوان مثال مدل جدید . قابل مقایسه نیست PICو  AVRاین میکروکنترلرها نسبت به میکروکنترلرهاي 

برابر کمتر از  4را دارد وسرعت آن  AVRمیکروکنترلرهاي  0.01اي  ذکر شده در باال تقریبا حافظه

و نیز از لحاظ امکانات دیگر هم، . است AVRبار کمتر از میکروکنترلرهاي  12و  PICمیکروکنترلرهاي 

زیادي برخوردار نباشند به ... ي کارهایی که از پیچیدگی محاسباتی و اما برا. شود چنین ضعفی احساس می

ي بهتري خواهد بود و شاید  ي کمتر این میکروکنترلرها در مقایسه با سایر میکروکنترلرها گزینه دلیل هزینه

شتیبانی پ Cاین میکروکنترلر از زبان اسمبلی و . باشد این تنها مزیت این خانواده بر سایر میکروکنترلرها می

هاي برنامه  کند وزبان برنامه نویسی اصلی آن اسمبلی است که برنامه نویسی با این زبان نسبت به زبان می
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در کل این میکروکنترلرها امروزه دیگر توانایی رقابت با . تر است تر و هم طوالنی نویسی دیگر هم مشکل

  .ن این دو میکروکنترلر استرا ندارند و امرزه رقابت اصلی بی PICو  AVRمیکروکنترلرهاي 

  : PICي  میکروکنترلرهاي خانواده) 1-2

باشند و در ایران بیشتر براي مقاصد  می AVRاین خانواده از نظر امکانات بسیار شبیه میکروکنترلرهاي 

میکروکنترلرهاي این خانواده میکروکنترلرهاي بسیار قدرتمندي . گیرد صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و می

این . خصوص در صنعت به خود اختصاص داده است باشند و بر اساس بعضی آمارها بیشترین کاربرد را به می

هاي  را در مدل PICباشند و این کارخانه میکروکنترلرهاي  میکروکنترلرها ساخت شرکت میکرو چیپ می

ها تولیدات  بر این عالوه. کند بسیار زیادي با امکانات مختلف براي مقاصد گوناگون طراحی و ارائه می

هاي متفاوت وجود دارد و  ها و قابلیت با تعداد پایه ICبسیار متنوع است و صدها نوع  PICمیکروکنترلرهاي 

مناسب استفاده نماید، به عنوان مثال  ICکاربر باید از این محصوالت آگاهی داشته باشد و بر حسب پروژه از 

باشند و اگر به جاي المان  ن خانواده موجود میاز ای PIC12XXXXو  PIC16XXXهاي مختلف  مدل

X  دوم از چپ به راست حروفC,X,E,F  قرار گیرد در این صورت هرکدام مفهوم خاصی خواهد داشت که

هاي بعدي هم اعدادي هستنی که  Xپردازیم و  نمی نچون این خانواده مد نظر ما  در این پروژه نیستند به آ

ي این نسل جدید  با ارائه. باشند نواع میکروکنترلرهاي موجود این دست میهاي مختلف ا ي مدل نشان دهنده

هاي سنتی  ي جدیدي شد و روش میکروکنترلرها توسط شرکت میکرو چیپ، برنامه نویسی میکرو وارد مرحله

اي فراخوانی شود بلکه  زیربرنامه LCDبه این ترتیب دیگر نیازي نیست براي ارسال اطالعات به . برچیده شد

همچنین براي خواندن ورودي آنالوگ دیگر . شود منتقل می LCD OUTفقط با استفاده از یک دستور  

ی نوشته شود و در آن بارها ریجیسترهاي مختلف را چک کنیم و بسیاري از وقت و یها الزم نیست زیربرنامه

لوگ را در یک متغیر مستقیما ورودي آنا ADCINانرژي خود را صرف کنیم بلکه فقط با استفاده از دستور 

ها به مدد استفاده از زبان سطح   همه این قابلیت. توان ارائه داد ها مثال دیگر در این زمینه می ریزیم و ده می
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و خواندن  LCDنوشتن در : هاي متداول از قبیل  بدین صورت که بسیاري از زیربرنامه. شود باال ایجاد می

و ارتباطات  I2Cدن فرکانس روي هر پین و نوشتن وخواندن و شمر DTMF   ورودي آنالوگ و تولید موج

توسط شرکت میکروچیپ به صورت یک تابع یا دستور مشابه با دستورات ... سریال و تاخیر به مدت طوالنی و

Basic یاC  رهایی یابد  نویس از سردرگمی شود برنامه ارائه شده است که باعث می.  

  : AVRي  میکروکنترلرهاي خانواده) 1-3

 AVRر میکروکنترلرهاي ضترین میکروکنترلرهاي موجود در حال حا یکی از قدرتمندترین و محبوب

به  ATMELدقیقا براي کسی مشخص نیست به جز دو مهندس شرکت  AVRمعنی کلمه . باشند می

. اند که براي اولین بار این میکروکنترلر را طراحی کرده Vegard Wollanو  Alf Egil Bogen هاي  نام

. باشند هستند که در حال توسعه نیز می  ي نسبتا وسیعی داراي محدوده AVRخانواده میکروکنترلرهاي 

مبدل آنالوگ ( ADCرا دارا می باشند و امکاناتی نظیر  8051این خانواده از میکروکنترلرها تمامی امکانات 

ایا و وجه زاز جمله م... و  )حافظه( EEPROM، نوسانساز داخلی و قدرت و سرعت بیشتر، ) به دیجیتال 

بر  ATMELاین میکروکنترلر هشت بیتی ساخت شرکت . باشد تمایز این خانواده با سایر میکروکنترلرها می

  :ي کلی زیر است  بهبود یافته طراحی شده است و داراي سه خانواده RISCمبناي معماري 

  )سري کالسیک( AT90Sي  خانواده.1

 ATTiny AVRي  خانواده.2

  ATmega AVRي  خانوده.3

تواند دستوراتی که به  که می هاست به طوري ترین امتیاز این میکروکنترلرها سرعت بسیار باالي آن بزرگ

شود را در کمتر از یک سیکل کالك انجام داده و این در حالی است که این سیکل کالك  ها اعمال می آن
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. شود 4باید تقسیم بر  PICشود و براي میکروکنترلر  می 12تقسیم بر  8051براي میکروکنترلر 

پشتیبانی  Pascalو  Basicو  Cنظیر  HLLهاي برنامه نویسی سطح باال یا  از زبان AVRمیکروکنترلر 

ه توسط این نوشته شد  ي شود و این موجب خواهد شد که برنامه کند که باعث تولید کدهاي بیشتر می می

امکانات .تر توسط کاربر باشد تر و قابل فهم ها در مقایسه با برنامه هاي اسمبلی نوشته شده بسیار کوتاه زبان

بسیار مناسب است و در نتیجه نیازي به استفاده از بعضی لوازم جانبی مانند   جانبی این میکروکنترلرها

همچنین . باشد در صورت نیاز نمی... گ وگر آنالو مقایسه ،(ADC)هاي آنالوگ به دیجیتال  چیپ

  SPI,UART,I2C JTAG,از بسیاري از استانداردهاي ارتباطی مانند AVRي  میکروکنترولرها

به میکروکنترلرهاي دیگر یا سایر ادوات متصل توان این میکروکنترلر را  به سهولت می کند و پشتیبانی می

اند که  با توجه به مدارات داخلی خود کاهش دادهنترلرها را  این میکروکنترلرها مدارات جانبی میکروک. نمود

مگا هرتزي در داخل خود که باعث حذف اسیالتور  RC، 8توان به وجود یک اسیالتور  از آن جمله می

باشد  هاي جالب این میکروکنترولر مصرف بسیار پایین آن می از دیگر قابلیت. خارجی گشته است را نام برد

کند  نانو آمپر مصرف می 100تنها  Power Downکند در حالت  ولت کار می 5/1رکه با این میکروکنترول

 16و  UARTکانال  4داراي   پین این میکروکنترولرها 100مدل  که باعث افزایش عمر باتري خواهد شد،

  .باشد می A/Dعدد 

را در سرعت  AVRي  ولرهادر پایان این بررسی و مقایسه اجمالی این  سه خانواده دلیل انتخاب میکروکنتر

وجود امکانات جانبی مورد نیاز در این پروژه  و ي مناسب هزینه ،نویسی این خانواده باال، آشنایی با زبان برنامه

هم مورد  ARMي  البته همانطور که قبال عنوان شد میکروکنترولرها .میکن عنوان می ADCاز جمله واحد 

امروزه بیشتر به عنوان پردازنده مورد استفاده قرار   ین میکروکنترولرهابررسی قرار گرفتند اما از آنجایی که ا

کند این میکروکنترولر را  به خوبی نیازهاي آن را برآورده می AVRو در این پروژه میکروکنترولر گیرند می
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د استفاده هاي مور ي کارکرد المان ي این بخش به معرفی و بررسی نحوه در ادامه .مورد استفاده قرار داده ایم

  .ها در فصل آخر قرار داده شده است دیتاشیت برخی از این المان. در این پروژه خواهیم پرداخت

  :رله ) 4- 1

در اصل سوئیچ با . رله یک سوئیچ الکترونیکی که تحت کنترل سایر مدارات الکترونیکی باز و بسته می شود

چون رله می تواند مدار . اتصال عمل می کندیک آهنرباي مغناطیسی براي باز و بسته کردن یک یا چند 

را به عنوان نوعی تقویت کننده در نظر  خروجی پر قدرتی را نسبت به مدار ورودي کنترل کند می توان آن

وقتی جریان از سیم پیچ عبور می کند، میدان مغناطیسی حاصله یک میله فلزي را که به طور  .گرفت

این حرکت موجب قطع و وصل شدن یک اتصال . را جذب می کندمکانیکی به یک اتصال متصل شده است، 

وقتی جریان قطع می شود، میله فلزي با نیروي تقریبی نصف قدرت میدان . شود با یک اتصال ثابت می

تامین می شود، البته  (spring) معموال این نیرو توسط یک فنر. گردد مغناطیسی به محل اولیه خود بر می

اغلب رله ها براي . نیز در موتورهاي استارتر صنعتی ممکن است استفاده شود (gravity) از نیروي گرانش

در کاربردهاي ولتاژ پائین، کاهش نویز داراي اولویت بیشتري است و در . عملیات سریع ساخته می شوند

 .کاربردهاي ولتاژ باال کاهش قوس الکتریکی اولویت بیشتري دارد

شود، خیلی اوقات یک دیود به دوسر سیم پیچ متصل می شود تا  تامین DC اگر انرژي سیم پیچ توسط

انرژي حاصل از میدان مغناطیسی را به هنگام قطع، مصرف و یا به عبارتی پراکنده کند، که می تواند یک 

طراحی شده باشد، یک  AC اگر سیم پیچ براي کار با. ضربه ولتاژ باشد و به سایر قسمتهاي مدار ضربه بزند

یک جریان غیر هم فاز تولید   (shading ring)این حلقه. ر انتهاي سیم پیچ، تابیده می شودحلقه مسی د

مقدار  AC یعنی هنگامی که جریان. افزایش می دهد AC هاي کند که کشش میله فلزي را در سیکل می

اند میله را مینیمم خود را دارد این سیم با یک اختالف فاز نسبت به آن داراي مقداري جریان است که می تو
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